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Em junho, dezenas de órgãos 
públicos brasileiros foram alvo 
de um dos maiores ataques ci-

bernéticos mundiais dos últimos anos. 
Grupos como LulzSec Brasil, Anony-
mous e Fail Shell fizeram a festa em si-
tes de secretarias federais, ministérios 
e unidades militares. Nem a Presidên-
cia da República se salvou. O e-mail 
da presidente Dilma Rousseff também 
foi vasculhado pelos intrusos. O obje-
tivo aparente dos hackativistas era po-
lítico: deixar fora de funcionamento 
os servidores do Estado, embora tam-
bém se tenha dito que chegaram a da-
dos privados de funcionários de todos 
os níveis. Os sites do IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) e da Petrobras saíram do ar, mas a 
maior empresa brasileira negou o ata-
que cibernético. 

Diante da proporção dos aconteci-
mentos, o ministro da Ciência e Tec-
nologia, Aloizio Mercadante, convo-
cou os mais renomados programadores 
brasileiros para um Hackers Day. O ob-
jetivo é que os "jovens talentosos e cria-
tivos" contribuam para dar transpa-
rência às informações divulgadas pelo 
ministério. O ministro chegou a dizer 
que os ataques não foram feitos por ha-
ckers (pessoas que modificam softwares 
e hardwares de computadores), mas por 
crackers, ou seja, vândalos virtuais. 

Conforme organizações especia-
lizadas, o Brasil é um dos países mais 
vulneráveis do mundo a hackers. No se-
gundo trimestre, os ataques a servido-
res cresceram 287% em relação ao mes-
mo trimestre de 2010, de acordo com o 
Centro de Estudos, Resposta e Trata-
mento de Incidentes de Segurança no 
Brasil (CERT.br). 

"Em um ranking mundial de produ-
ção de malware [programa que se infiltra 
em um sistema de um computador alheio de 
forma ilícita], o Brasil fica atrás apenas 
de Rússia e China", afirma o espanhol 
Luis Corrons Granel, diretor técnico 
da empresa de segurança em informá-
tica PandaLabs. 

Porém, enquanto todos pensam 
nos midiáticos ciberativistas, o ponto 

forte dos hackers brasileiros é algo mui-
to menos glamouroso e mais cotidiano 
e prejudicial: a produção de troias ban-
cários. São programas maliciosos ins-
talados no computador do usuário para 
pegar seus dados e, após um processo 
escalonado, seu dinheiro. Segundo a 
Eset, desenvolvedora de aplicações de 
segurança da Eslováquia, o Brasil é o 
país com maior taxa de computadores 
infectados por cavalos de troia bancá-
rios, seguido por Colômbia e México. 

INDÚSTRIA ORGANIZADA 
Por trás dos ataques existe toda uma 
indústria muito organizada, com sua 
respectiva cadeia de valor. O primei-
ro elo, o desenvolvedor, tende a estar 
longe da ação. Limita-se a deixar seus 
códigos à disposição do mercado, in-
clusive na web. "Para estudo e inves-
tigação" é o álibi usual. E esse tipo de 

produção cresce em proporções bastan-
te expressivas. 

Durante 2010, foram criados 20 
milhões de programas maliciosos no 
mundo, contra 500 mil identificados 
em 2003, segundo o laboratório anti-
malware PandaLabs. Mas a expansão 
desacelerou em 2010, caindo 50% na 
comparação com o ano anterior. 

Qualquer interessado em corrom-
per softwares e hardwares pode comprar 
um vírus no mercado. O desembolso 
será de acordo com o tamanho do es-
trago que se pretende. Um Zeus Buil-
der, software do tipo keylogger, que faz 
registro de tudo o que é digitado, usa-
do para roubar senhas e número de car-
tão de crédito, pode custar de US$ 500 
a US$ 7 mil. Por um desembolso que 
varia de US$ 500 a US$ 1 mil, é possí-
vel adquirir um Bugat, utilizado para 
driblar a identidade em transações • 

Os ciberataques no Brasil 
aumentaram 287% no 
segundo trimestre, na 
comparação com 2010 A ut
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IBGE Hackeado - Fail Shell 

FIREH4CK3R 
OS HACKERS 

DEIXARAM SUA 

MARCA NO 

PORTAL DO IBGE 

As redes sociais viraram 
alvo fácil para os invasores. 
Outra porta de entrada são os 
dispositivos do tipo pendrive 

bancárias. Em setembro de 2010, foi 
utilizado contra o Linkedln. 

O malware verde-amarelo tem suas 
particularidades. Quase todos os troias 
bancários brasileiros estão escritos em 
Delphi, uma linguagem de programa-
ção que não é ensinada nas univer-
sidades. "Ela é aprendida em cursos 
particulares ou pelo manual. Por is-
so, os programadores podem ser pes-
soas muito jovens e de pouca forma-
ção", afirma Dmitry Bestuzhev, chefe 
da área de pesquisas da Kaspersky pa-
ra a América Latina. 

Alguns fatos confirmam a tese de 
Bestuzhev. Registros da Polícia Federal 

brasileira estão repletos de adolescen-
tes. "Às vezes, há exceções. Já desco-
brimos russos se passando por brasilei-
ros", descreve o executivo em seu blog. 

DIMENSÃO SOCIAL 
De toda forma, é preciso reconhecer 
que o desenvolvimento desse tipo de 
ferramenta é complexo. O troia nun-
ca vem sozinho. É um coquetel am-
plo de código malicioso. Um primei-
ro troia infectado no site descarrega os 
demais elementos virais: um que ata-
ca o antivírus; um ou dois que monito-
ram a atividade do usuário, para quan-
do ele pegar senhas quando ele entrar 

no banco; e um que obtém dados das 
redes sociais. O canal mais utilizado 
no Brasil é o Orkut, rede social perten-
cente ao Google. 

As redes sociais se transformaram 
em uma das peças fundamentais para 
as organizações criminosas. Mas isso 
costuma ser um elo distinto do ciber-
crime: a inteligência de mercado. Da-
tas de aniversários, lugares de trabalho 
e amizades são algumas das informa-
ções úteis para encobrir mensagens ma-
liciosas. A estratégia é levar o usuário, 
mediante uma mensagem enganosa, a 
um site legal previamente infectado. 
Em outros casos, utilizam-se sites ni-
tidamente falsos, e, para isso, "é muito 
comum que sejam usados hosts [sites de 
hospedagem] gratuitos da empresa russa 
RBC Media", afirma Bestuzhev. 

O terceiro elo é o que faz a extra-
ção de dinheiro. Uma vez infectado 
quando o usuário realiza uma transa-
ção bancária, o programa captura as 
informações e as envia por e-mail, ou 
as carrega em um site da organização 
criminosa. O mais comum é o uso de 
uma conta "mula", de uma pessoa que 
não tem nada a ver com a operação, na 
qual se faz a primeira transferência e, a 
partir dela, o dinheiro é desviado para 
a conta direta dos envolvidos. 

Para ataques mais seletivos, a ope-
ração é um pouco similar, segundo ex-
plicações de especialistas. Detectado 
um integrante da organização-alvo, 
com algum nível de acesso às permis-
sões críticas, tenta-se infectá-lo para in-
troduzir o código danoso dentro do sis-
tema da organização. 

Para piorar, a multiplicação de dis-
positivos, como pendrives, aumenta os 
pontos vulneráveis. Os laptops que en-
tram e saem das empresas pelas mãos 
de seus funcionários são um problema 
conhecido. Os especialistas estimam 
que 40% dos pendrives latino-america-
nos estejam infectados, enquanto 85% 
dos smartphones são vulneráveis. O que 
dá a certeza de que, na corrida entre 
hackers e desenvolvedores de sistemas 
à prova de vírus, o lado negro da força 
é quem tem levado vantagem. • A ut
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p.58-60, ago. 2011.




